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BP max

Definice problému 20 25

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 3

Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 3 3

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 5 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 6 7

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 4 6

Metodika práce 16 25

Popis metodiky práce 4 6

Metodika shromažďování dat 4 7

Metodika analýzy dat 4 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 4 5

Výsledky řešení 15 25

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 4 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 5 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 3 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 3 6

Efektivní komunikace (formální úroveň) 21 25

Stylistika 4 5

Gramatika 4 5

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 4 5

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 4 5

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 5 5

                                                                                Bodové  hodnocení 72 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: velmi dobře

V Ostravě 30. 5. 2014                                                                                       Ing. Tereza Navrátilová

Charakteristika tanečního klubu i teoretické vymezení marketingové komunikace jsou zpracovány 

poměrně přehledně, v rámci teorie mohla autorka více porovnávat přístupy různých autorů. 

Množství a struktura použitých zdrojů nesplňují zcela požadavky na bakalářskou práci, chybí 

zejména práce s odbornými periodiky.

Z metodiky není zřejmé, na základě čeho byly stanoveny hypotézy. Rovněž není určena technika 

tvorby výběrového souboru. Dotazník je velmi stručný a řeší problematiku pouze povrchně. Autorka 

se například ptá, zda respondenti znají nějaký taneční klub v okolí, ale nedává možnost specifikovat 

jaký. Také by bylo dobré vědět, proč by respondenti (ne)měli zájem latinsko-americké tance 

vyzkoušet. Grafy na obr. 5.5 a 5.8 nejsou vhodné.

Autorka z výzkumu vytěžila jen omezené množství potřebných informací, což je však dáno ne zcela 

propracovaným dotazníkem. V rámci analýzy zjištěných dat porovnává výsledky mj. podle typu 

střední školy, v návrzích už však s těmito informacemi nepracuje. Některá doporučení nejsou 

podložena výsledky výzkumu. Domnívám se, že problém tanečního klubu spočívá v tom, jak mladé 

lidi přesvědčit a nadchnout pro tento sport, teprve pak lze řešit, jaké komunikační nástroje by k 

tomu bylo vhodné využít. Tím, co by bylo pro cílovou skupinu motivující (tedy co by mělo být 

sdělením komunikace) se však autorka příliš nezabývá.


